
BarnetankerBarnetanker
–– Jeg fikk ikke være hos deg,Jeg fikk ikke være hos deg,

hvorfor fikk jeg ikke være hos bestemor da?hvorfor fikk jeg ikke være hos bestemor da?

–– Jeg er redd! De skulle ikke funnet på barnevernet.Jeg er redd! De skulle ikke funnet på barnevernet.

–– Når det blir mørkt, gråter jeg. Jeg får så ondt i magen.Når det blir mørkt, gråter jeg. Jeg får så ondt i magen.

–– Når jeg ikke ikke fikk bo hos deg, kunne vi treftes mer.Når jeg ikke ikke fikk bo hos deg, kunne vi treftes mer.
Det er så fælt at det er måner til vi treffes.Det er så fælt at det er måner til vi treffes.

–– Ingen er glad i meg lenger;Ingen er glad i meg lenger;
noen ganger vil jeg dø.noen ganger vil jeg dø.

Taper mange sakerTaper mange saker
Barnevernet  vil  ta  flere!  De  taperBarnevernet  vil  ta  flere!  De  taper
imidlertid i fylkesnemder og i retten.imidlertid i fylkesnemder og i retten.

Til  og  med setter de Norge i  forlegenhetTil  og  med setter de Norge i  forlegenhet
med  å  få  Norge  dømt  for  brudd  påmed  å  få  Norge  dømt  for  brudd  på
menneskerettighetene.menneskerettighetene.

SøppelkulturSøppelkultur
De som dømmes for brudd på menneske-De som dømmes for brudd på menneske-
rettighetene  har  brutt  almene  normerrettighetene  har  brutt  almene  normer
og påført barn og voksne store lidelser.og påført barn og voksne store lidelser.

VirklighetsfjerneVirklighetsfjerne
I  barnevernet  har  man  en  merkelig  troI  barnevernet  har  man  en  merkelig  tro
på at foreldre er noe man kan bytte ut. på at foreldre er noe man kan bytte ut. 

Man  kan  bytte  ut  det  meste  foreldreneMan  kan  bytte  ut  det  meste  foreldrene
gjør for sine barn. Det er imidlertid noegjør for sine barn. Det er imidlertid noe
som aldri kan byttes ut.som aldri kan byttes ut.

Ta ikke kjærlighetenTa ikke kjærligheten
Normale  har  empatien  som  forteller  atNormale  har  empatien  som  forteller  at
mamma'er  og  pappa'er  er  barnasmamma'er  og  pappa'er  er  barnas
uerstattelige kjærlighetspersoner.uerstattelige kjærlighetspersoner.

Hvorfor forstår ikke barnevernernet dette? Hvorfor?Hvorfor forstår ikke barnevernernet dette? Hvorfor?


